
GRÄNSFEJDEN 

LANDSKAPSKAMPEN I GULLSPÅNG 
Gullspångs skytteförening inbjuder härmed till en 
landskapskamp mellan klubbar från Västergötland, 
Värmland & Närke.  

Förhoppningen är att reglerna för tävlingen ska ge oss en 
rolig och underhållande tävling.  

När: 18 april 2020 klockan 10,30–14,00  

Var: Gullspångs luftskyttehall  

Anmälan: Anmälan så snart som möjligt, men senast 12 april, till  
kontaktpersonerna se sist i inbjudan.  
Vi har 7 platser, först till kvarn gäller!  
Föreningar kan anmäla flera lag som sedan får deltaga i mån av plats. 
Dessa extra lag får besked om startplats i tävlingen först efter 
anmälningstidens utgång.  

Avgift: 500kr/lag, betalning till bankgiro 750-2701.  
Ange förening & Gränsfejden i meddelandefältet vid betalning.  
Kan även faktureras föreningen i efterskott om så önskas. 

Priser: Vinnande lag får 

● Vandringspokal och äran att få vårda denna till nästa år. 
● Vinnarpokal, som vinnande lag får behålla.  
● Samt plakett och ära till alla i vinnande laget.  
Pris till tävlingens bästa stående- & sittandeskytt  
Utlottningspris till en skytt i varje skjutlag  

All prisutdelning sker efter tävlingens slut  



Tävlingsregler:  

Tävlingen är en stafett. Varje lag ska bestå av 8 skyttar varav 4st stående skyttar och 4st 
sittandeskyttar i valfri ålder. 
Vid problem att fylla ett lag kan skyttar lånas in från andra föreningar eller göra 
dubbelstart.  

Alla skjuter 40 skott och lagets totala skjuttid är begränsad till 3,5 timmar. Men varje 
enskild skytt har ingen tidsgräns. All inskjutning ingår i totaltiden.  
Om laget inte skjutit klart inom max.tiden, kommer ett poängavdrag på 5 poäng 
göras för varje minut max.tiden överskrids.  

Nytt för i år är decimaltolkning även av stafetten i förhoppning om en ännu jämnare 
och mer spännande tävling. Vid lika resultat vinner laget som har skjutit klart först.  
För priserna bästa skytt sker rättning också med decimaltolkning. Vid lika resultat 
används "innertior" och efter det bästa 
sista serie.  
 
Övrigt:  
Ett café med fika, korv och annat gott 
finns att tillgå under hela tävlingen. 

Jubileumsfirande: 
Efter tävlingen, i samband med 
prisutdelningen, kommer vi att bjuda 
alla tävlande i lagen + 2 ledare på mat för att fira vårt 125 års jubileum. Övriga kommer 
att kunna köpa mat till självkostnadspris. Maten kommer att bestå av grillat. 
Mer info om detta kommer senare till anmälda lag. 
 
Vid frågor & för anmälan slå en signal till någon av våra kontaktpersoner.  

Stefan Helge 0705-14 70 46  
Pontus Sundström 0732-00 87 16  

Vår förhoppning är en trevlig och lättsam tävling med mycket skratt.  

Välkomna! 


